פגישת עבודה

מאושר
התקיים בתאריך09/01/2018 :
מיקום הישיבה :לשכתה של דינה בר אולפן
תאריך אישור14/01/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

מספר דיון10183 :
נוהל ע"י:אילן בן -
עדי
תועד ע"י:סופיה רביבו -
חדד
הוקלד ע"י :סופיה רביבו-חדד

נושא הדיון:
וועדת התקשרויות
השתתפו :דינה בר-אולפן  -משנה למנכ"ל -המינהל הכללי; עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; איריס אדמון  -סגן
יועמ"ש -מח' אזרחית; אושרת עייש ; אסתי פילוס  -מנהל יחידה -יחידה אסטרטגית; שלמה בן-עזרא  -מבקר-
מבקר העירייה; בני שער  -מנהל מחלקה -מח' בינוי ואחזקה-חינוך חרדי
נעדרו:
מכותבים:

סעיף  :1חברת רנטד מינדס 
משימות
נושא המשימה
חברת רנטד
מינדס

פעילות
ייעוץ בנושא חדשנות ואסטרטגיה ליחידה
לתכנון אסטרטגי כולל סדנאות .אסתי
בחנה  3הצעות עבודה  -חברת אח מנור,
חברת רב -דעת וחברת רנטד מינדס.
להערכת המנהלת השירותים יתחלקו
לשניים כמחצית לבניית תוכנית עבודה
וייעוץ למחלקה והמחצית השניה למתן
הרצאות/סדנאות.
לאור האמור לעיל ולאחר שאסתי בחנה את
הצעות היועצים הן מבחינה מקצועית והן
מבחינת תמחור היא ממליצה על
התקשרות עם חברת רנטד מינדס.
הוועדה מאשרת התקשרות עם חברת
רנטד מינדס על  -סך  80,000ש"ח כולל
מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתוף אסתי פילוס
תכין הסכם.

אחראי
אסתי פילוס

יעד
23/01/2018
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חברת רנטד
מינדס

ייעוץ בנושא חדשנות ואסטרטגיה ליחידה
לתכנון אסטרטגי כולל סדנאות .אסתי
בחנה  3הצעות עבודה  -חברת אח מנור,
חברת רב -דעת וחברת רנטד מינדס.
להערכת המנהלת השירותים יתחלקו
לשניים כמחצית לבניית תוכנית עבודה
וייעוץ למחלקה והמחצית השניה למתן
הרצאות/סדנאות.
לאור האמור לעיל ולאחר שאסתי בחנה את
הצעות היועצים הן מבחינה מקצועית והן
מבחינת תמחור היא ממליצה על
התקשרות עם חברת רנטד מינדס.
הוועדה מאשרת התקשרות עם חברת
רנטד מינדס על  -סך  80,000ש"ח כולל
מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתוף אסתי פילוס
תכין הסכם.

שוש שאול

23/01/2018

סעיף  :2חברת אורבניקס 
משימות
נושא המשימה
חברת אורבניקס

חברת אורבניקס

חברת אורבניקס

פעילות
אסתי מציגה את נושא הייעוץ ללא
הבקשה.
מדובר בהתקשרות עם היועץ לואיס
מחברת אורבניקס לגבי פלטפורמה
טכנולוגית לפרוגרמה עירונית חכמה לצורך
תכנון ניהול ותיעוד הפרוגרמה ויצירת
תמונת מצב עדכנית.
היות ומדובר בשירותים הנוגעים לתוכנה
אסתי מתבקשת לשיתוף פעולה מלא עם
מנהל אגף מיחשוב ,יוסי בן סימון לרבות
בדיקתו שהתוכנה תותקן במערכות האירגון
והחומר ישמר אצלנו בלבד .בנוסף הלשכה
המשפטית ואופיר היימן יבדקו את מהות
ההסכם שנחתם בעבר ואת האפשרות
לשלב את השירותים הנוספים במסגרתו.
אסתי מציגה את נושא הייעוץ ללא
הבקשה.
מדובר בהתקשרות עם היועץ לואיס
מחברת אורבניקס לגבי פלטפורמה
טכנולוגית לפרוגרמה עירונית חכמה לצורך
תכנון ניהול ותיעוד הפרוגרמה ויצירת
תמונת מצב עדכנית.
היות ומדובר בשירותים הנוגעים לתוכנה
אסתי מתבקשת לשיתוף פעולה מלא עם
מנהל אגף מיחשוב ,יוסי בן סימון לרבות
בדיקתו שהתוכנה תותקן במערכות האירגון
והחומר ישמר אצלנו בלבד .בנוסף הלשכה
המשפטית ואופיר היימן יבדקו את מהות
ההסכם שנחתם בעבר ואת האפשרות
לשלב את השירותים הנוספים במסגרתו.
אסתי מציגה את נושא הייעוץ ללא
הבקשה.
מדובר בהתקשרות עם היועץ לואיס
מחברת אורבניקס לגבי פלטפורמה
טכנולוגית לפרוגרמה עירונית חכמה לצורך
תכנון ניהול ותיעוד הפרוגרמה ויצירת
תמונת מצב עדכנית.
היות ומדובר בשירותים הנוגעים לתוכנה
אסתי מתבקשת לשיתוף פעולה מלא עם
מנהל אגף מיחשוב ,יוסי בן סימון לרבות
בדיקתו שהתוכנה תותקן במערכות האירגון
והחומר ישמר אצלנו בלבד .בנוסף הלשכה
המשפטית ואופיר היימן יבדקו את מהות
ההסכם שנחתם בעבר ואת האפשרות
לשלב את השירותים הנוספים במסגרתו.

אחראי
אסתי פילוס

יעד
23/01/2018

איריס אדמון

23/01/2018

יוסי בן סימון

23/01/2018
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חברת אורבניקס

אסתי מציגה את נושא הייעוץ ללא
הבקשה.
מדובר בהתקשרות עם היועץ לואיס
מחברת אורבניקס לגבי פלטפורמה
טכנולוגית לפרוגרמה עירונית חכמה לצורך
תכנון ניהול ותיעוד הפרוגרמה ויצירת
תמונת מצב עדכנית.
היות ומדובר בשירותים הנוגעים לתוכנה
אסתי מתבקשת לשיתוף פעולה מלא עם
מנהל אגף מיחשוב ,יוסי בן סימון לרבות
בדיקתו שהתוכנה תותקן במערכות האירגון
והחומר ישמר אצלנו בלבד .בנוסף הלשכה
המשפטית ואופיר היימן יבדקו את מהות
ההסכם שנחתם בעבר ואת האפשרות
לשלב את השירותים הנוספים במסגרתו.

אופיר היימן

23/01/2018

סעיף  :3משחק ילדים 
משימות
נושא המשימה
משחק ילדים

פעילות
פיקוח על ביצוע עבודות משטחי בטיחות
הצללות ומתקני משחק .פרויקט דשא
סינטטי בוצע בגני ילדים ברחבי העיר .כעת
יש צורך בהתקנת דשא סינטטי בגני ילדים
במגזר החרדי .הגזבר מסביר כי יוסי לרר
סירב לנהל את הפרוייקט שוב היות וזה
גוזל זמן רב מעבודת האגף השוטפת ולכן
המליץ להתקשר עם יועץ חיצוני שיפקח על
הפרוייקט מבחינה מקצועית והנדסית ולא
להטיל את העבודה על מי שאחראי על
ביצוע התקציב כי לו אין את הרקע
המקצועי והניסיון .בזמנו יוסי התבקש
למצוא מפקחים שיבצעו את הפיקוח ולא
מצא ,כעת בני שער מצא יועץ "משחק
ילדים" ולאחר בחינת היועץ מבחינה
מקצועית ע"י יוסי לרר הומלץ להעסיק
אותו .הלשכה המשפטית מבקשת שתיבדק
אפשרות לקבלת הצעות נוספות בתחום
שיבחנו ע"י יוסי לרר מבחינה מקצועית.
ככל שימצא כי אין חלופות נוספות אזי
הוועדה מאשרת התקשרות עם חברת
"משחק ילדים" על  -סך  90,000ש"ח לפני
שזה  2.95%מסך תקציב הפרוייקט 2.950
מיליון ש"ח שהתקבל ממשרד הפנים .ככל
שימצאו חלופות נוספות יוחזר הנושא
לוועדה בצירוף  3הצעות מחיר.

אחראי
בני שער

יעד
23/01/2018
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משחק ילדים

פיקוח על ביצוע עבודות משטחי בטיחות
הצללות ומתקני משחק .פרויקט דשא
סינטטי בוצע בגני ילדים ברחבי העיר .כעת
יש צורך בהתקנת דשא סינטטי בגני ילדים
במגזר החרדי .הגזבר מסביר כי יוסי לרר
סירב לנהל את הפרוייקט שוב היות וזה
גוזל זמן רב מעבודת האגף השוטפת ולכן
המליץ להתקשר עם יועץ חיצוני שיפקח על
הפרוייקט מבחינה מקצועית והנדסית ולא
להטיל את העבודה על מי שאחראי על
ביצוע התקציב כי לו אין את הרקע
המקצועי והניסיון .בזמנו יוסי התבקש
למצוא מפקחים שיבצעו את הפיקוח ולא
מצא ,כעת בני שער מצא יועץ "משחק
ילדים" ולאחר בחינת היועץ מבחינה
מקצועית ע"י יוסי לרר הומלץ להעסיק
אותו .הלשכה המשפטית מבקשת שתיבדק
אפשרות לקבלת הצעות נוספות בתחום
שיבחנו ע"י יוסי לרר מבחינה מקצועית.
ככל שימצא כי אין חלופות נוספות אזי
הוועדה מאשרת התקשרות עם חברת
"משחק ילדים" על  -סך  90,000ש"ח לפני
שזה  2.95%מסך תקציב הפרוייקט 2.950
מיליון ש"ח שהתקבל ממשרד הפנים .ככל
שימצאו חלופות נוספות יוחזר הנושא
לוועדה בצירוף  3הצעות מחיר.

אתי מימון

23/01/2018

סעיף  :4רו"ח עמוס אליאב 
משימות
נושא המשימה
רו"ח עמוס אליאב

רו"ח עמוס אליאב

פעילות
השלמת ביקורת שנערכה ברשות למאבק
בהתמכרויות ובאלימות.
היועץ ביצע ביקורת בנושא ויש צורך
בהשלמת הביקורת ברשות למאבק
בהתמכרויות ובאלימות .הוועדה מאשרת
התקשרות עם רו"ח עמוס אליאב עד לסכום
של  10,000ש"ח לתקופה של עד שישה
חודשים.
הלשכה המשפטית בשיתוף שלמה בן
עזרא תכין נספח לחוזה הקיים.
השלמת ביקורת שנערכה ברשות למאבק
בהתמכרויות ובאלימות.
היועץ ביצע ביקורת בנושא ויש צורך
בהשלמת הביקורת ברשות למאבק
בהתמכרויות ובאלימות .הוועדה מאשרת
התקשרות עם רו"ח עמוס אליאב עד לסכום
של  10,000ש"ח לתקופה של עד שישה
חודשים.
הלשכה המשפטית בשיתוף שלמה בן
עזרא תכין נספח לחוזה הקיים.

אחראי
שלמה בן-עזרא

יעד
23/01/2018

שוש שאול

23/01/2018
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סעיף  :5אלון לוי 
משימות
נושא המשימה
אלון לוי

אלון לוי

פעילות
חקירות בתחום המשמעת .תחום החקירות
דורש יחסי אמון מיוחדים והמבקר מבקש
להתקשר עם אלון לוי ללא הצעות נוספות.
לאור ההסבר המוצדק הוועדה מאשרת
התקשרות עם אלון לוי בסכום של עד
 30,000ש"ח לשנה עם אופציה לשנה
נוספת.
הלשכה המשפטית בשיתוף שלמה בן
עזרא תכין הסכם.
חקירות בתחום המשמעת .תחום החקירות
דורש יחסי אמון מיוחדים והמבקר מבקש
להתקשר עם אלון לוי ללא הצעות נוספות.
לאור ההסבר המוצדק הוועדה מאשרת
התקשרות עם אלון לוי בסכום של עד
 30,000ש"ח לשנה עם אופציה לשנה
נוספת.
הלשכה המשפטית בשיתוף שלמה בן
עזרא תכין הסכם.

אחראי
שלמה בן-עזרא

יעד
23/01/2018

שוש שאול

23/01/2018
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